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CULTURA & INFORMAÇÃO
LIVROS
EM NOME DO AMOR
Divaldo Franco
O que é a mediunidade e como
funcionam os canais de comunicação entre vivos e mortos?
A partir de palestras e entrevistas concedidas pelo médium Divaldo Franco, as diversas vertentes do
trabalho mediúnico são abordadas nesta obra
organizada para esclarecer a prática e a vivência
daqueles que participam da Doutrina Espírita.
PARNASO DE
ALÉM-TÚMULO
Chico Xavier

ENCONTRO

EVENTO

ENCONTRO COM DIVALDO FRANCO

DIVALDO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Ano 13, Nº 159, Abril de 2018 - Centro Espírita Casa de Jesus - Fundado em 1954

No dia 12 de abril será realizado no Maria’s Eventos, em Itajaí, o Encontro com Divaldo Franco,
cujo tema é Consciência e Mediunidade. As inscrições devem ser feitas no site fec.org.br e custam R$ 45,00 até dia 05/04. Após essa data custam R$ 60,00. Cada inscrito receberá um livro.

Verdadeiro marco na história da
humanidade, este livro concebido pela inspiração de poetas no
Plano Espiritual traz mensagens
de consolo e esperança em diversos temas, confirmando a sobrevivência da alma após a morte
terrena. Parnaso de além-túmulo marca o início da
extraordinária jornada de Chico Xavier como médium e instrumento da Espiritualidade Superior.

ARTE ESPÍRITA

HORÁRIOS CASA DE JESUS
Rua 600, nº 123, Centro,
Balneário Camboriú
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Movimento Você e a Paz retorna a Balneário em abril
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1º ENCONTRO ESPÍRITA DE ARTE
A importância da arte no espiritismo
Um movimento artístico voltado ao amor e à paz,
que mostre a manifestação da beleza eterna e eleve
nossos sentimentos ao Criador. Essa é a mensagem
que a FEC traz aos participantes do Encontro Espírita de Arte em SC, no dia 28/04, em Blumenau.
Serão seis oficinas (música, teatro, poesia, dança,
artes visuais e artes plásticas), de forma a trabalhar a
arte em suas múltiplas manifestações. Informações
no site da FEC: fec.org.br.

Doutrinas e Passes
Segundas às 18h15 e 20h
Terças às 15h30
Quintas às 15h30
Sábados às 18h
Domingos às 8h30

Evangelização para gestantes,
bebês, crianças e jovens
Domingos às 10h (0 a 9 anos)
Sábados às 18h (10 a 12 anos)
Sábados às 18h (13 a 15 anos)
Sábados às 18h (16 a 21 anos)

Atendimento Fraterno
Segundas às 18h
Terças às 14h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo Introdutório
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Evangelho no Lar
Quartas às 8h

“A paz do mundo
começa em mim”

COMEMORAÇÃO

OBRAS PÓSTUMAS
Allan Kardec
Publicado após a desencarnação de Allan Kardec, este livro
apresenta, logo no começo, bem
escrita biografia do Codificador.
Reúne importantes registros deixados por Kardec e se divide em duas partes. A primeira aborda assuntos como fé espírita raciocinada,
caráter das manifestações espirituais, materialismo,
expiações coletivas, egoísmo e orgulho. A segunda
inclui apontamentos acerca da missão de Kardec
na Terra e mensagens do Espírito de Verdade.

Dia 15 de abril, em um domingo, Divaldo Franco trará o Movimento Você e a Paz para a cidade de Balneário Camboriú. O objetivo é, como
sempre foi, o desenvolvimento da cultura de paz
no ser humano através de valores como tolerância, respeito e amor. As atividades incluem
representantes de diversas religiões, a fim de refletir sobre a paz que vem do íntimo de cada um.
O evento é inteiramente gratuito e terá início às
15h do dia 15 de abril, com a Marcha pela Paz,
partindo da Praça Almirante Tamandaré em direção à Barra Norte.

Estudo de O Livro dos Espíritos
Segundas às 14h
Quartas às 15h e às 20h

FALE CONOSCO:Tem alguma
sugestão, opinião ou dúvida sobre o
Essência Divina? Entre em contato:
jornalessenciadivina@gmail.com

Estudo Sistematizado de O
Evangelho Segundo o Espiritismo
Quartas às 8h40
Sábados às 16h

Estudo da Série Psicológica de
Joanna de Ângelis
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 18h30

Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE)
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo da Mediunidade
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 20h

Estudo Sistematizado de
O Céu e o Inferno
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quartas às 18h30

Esperanto
Sábados às 14h
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O APÓSTOLO DA
UNIÃO, BEZERRA
DE MENEZES

SAIBA MAIS: A
BASE DE O LIVRO
DOS ESPÍRITOS

CHICO XAVIER: A
VIDA E A VIVÊNCIA
ESPÍRITA
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EDITORIAL - MISSIONÁRIOS DO AMOR
“Vês, assim, que a tua missão
está subordinada a coisas
que dependem de ti”

O

Espírito de Verdade faz esta afirmação a Allan Kardec em uma
comunicação no ano de 1856, 10 meses
antes de ser lançada a primeira edição do
Livro dos Espíritos _ e, com ele, as bases
da Doutrina Espírita. A mensagem, em um
diálogo entre Kardec e o Espírito de Verdade, publicada em Obras Póstumas, revela a
preocupação de Kardec com a missão que
lhe havia sido confiada.
Sem rodeios, o codificador questiona se a
tarefa que lhe havia sido proposta não era
apenas um “teste” para seu amor-próprio.
“Não compreenderia o que poderia justificar, em mim, um tal favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e
qualidades que não tenho”, diz. A resposta
que recebe traz um alerta sobre o árduo
caminho que teria que trilhar.
Kardec poderia vencer ou falir, afirma
o Espírito de Verdade. Teria a assistência
da Espiritualidade, mas caberia somente
a ele a entrega necessária para que trabalho fosse concluído. “Mais de um recua
quando, em lugar de um caminho florido,
não encontra sob os seus passos senão
espinheiros, pedras agudas e serpentes.

FOTOMEMÓRIA

Para tal missão, a inteligência não basta. É
necessário primeiro, para agradar a Deus,
a humildade, a modéstia, o desinteresse”
_ diz a mensagem.
Em abril do ano seguinte, as primeiras
edições do Livro dos Espíritos chegavam
aos leitores na Europa. Era o início de um
intenso trabalho ao qual Kardec se dedicou
por mais de uma década, até o desencarne.
Os alertas feitos pelo Espírito de Verdade,
naquela mensagem de 1856, se comprovaram. O codificador enfrentou a calúnia,
o cansaço, e entregou a tranquilidade e
a saúde para que o mundo conhecesse o
Consolador prometido por Jesus. Teve sucesso em sua difícil missão.
Nesta edição do Essência Divina, relembraremos duas das obras organizadas por
Kardec que foram lançadas em abril _ O
Livro dos Espíritos (1857) e O Evangelho
Segundo o Espiritismo (1864) _ e falaremos de personalidades que fizeram e fazem
parte da história da Doutrina Espírita no
Brasil. O mês marca o aniversário de nascimento do nosso querido médium Chico
Xavier, e a data de desencarne de Bezerra
de Menezes, o médico dos pobres. Dois espíritas que, a exemplo de Kardec, aceitaram
suas missões a despeito das dificuldades
que encontrariam pelo caminho.
Quem, senão o Cristo, a balizar essas
DIA
01/04 DOMINGO
02/04 SEGUNDA
03/04 TERÇA
05/04 QUINTA
07/04 SÁBADO
08/04 DOMINGO
09/04 SEGUNDA
10/04 TERÇA
12/04 QUINTA
14/04 SÁBADO
15/04 DOMINGO
16/04 SEGUNDA

1º Movimento Você e a Paz em
Balneário Camboriú, realizado
em 27 de janeiro de 2010.

17/04 TERÇA
19/04 QUINTA
21/04 SÁBADO
22/04 DOMINGO
23/04 SEGUNDA
24/04 TERÇA
26/04 QUINTA
28/04 SÁBADO

08:30
18:15
20:00
15:30
15:30
18:00
08:30
18:15
20:00
15:30
15:30
18:00
08:30
18:15
20:00
15:30
15:30
18:00
08:30
18:15
20:00
15:30
15:30
18:00

30/04/1856 - Transmitida a Allan Kardec a primeira
revelação mediúnica a respeito da missão que haveria
de desempenhar.
18/04/1857 - Surge a primeira edição de O Livro dos
Espíritos. Esta data é considerada como um marco
da doutrina.
01/04/1858 - Fundação da Sociedade Espírita de
Paris, tendo como fundador Allan Kardec e outros
colaboradores.
19/04/1862 - Nasce em Portugal, Inácio Bittencourt,
médium curador, que se transferiu para o Brasil, tendo
destacada atuação no movimento espírita brasileiro.
15/04/1864 - É lançada, em Paris, a primeira edição
de O Evangelho segundo o Espiritismo.
02/04/1869 - Sepultamento, no cemitério de Montmartre, do Codificador da Doutrina Espírita, Allan
Kardec.
21/04/1889 - O Dr. Bezerra de Menezes funda o Centro Espírita do Brasil e a primeira escola de médiuns,
juntamente com Augusto Elias da Silva.
20/04/1890 - Instalado na Federação Espírita Brasileira, por Polydoro Olavo de Santiago, o Departamento
de Assistência aos Necessitados.
11/04/1900 - Desencarna no Rio de Janeiro o Médico
dos Pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.

Boa leitura!
Juliana Zucchetto,
Presidente da Casa de Jesus

HORA PALESTRAS DE ABRIL 2018
FOTA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO
A CASA NA ROCHA
A VISÃO DE DEUS. 150 ANOS DE A GÊNESE
A TERCEIRA REVELAÇÃO
JOÃO BATISTA, O PRECURSOR
REFORMA INTIMA
SER CRISTÃO, TAREFA DESAFIADORA EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO
NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO
NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO
ACEITAÇÃO, COMEÇO DA RECUPERAÇÃO
PROGRESSÃO DOS ESPÍRITOS
A COLHEITA É OBRIGATÓRIA
O PERDÃO
MISSÃO E COMPROMISSO DO PAI
MISSÃO E COMPROMISSO DO PAI
CARIDADE
BEM AVENTURADOS OS MANSOS
AS TRÊS REVELAÇÕES
A FÉ RACIOCINADA
FAMÍLIA - DIVINA GRAÇA
FAMÍLIA - DIVINA GRAÇA
ESPIRITO DE VERDADE
INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS
FAMÍLIA - DIVINA GRAÇA
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atitudes abnegadas de amor e resignação?
Foi o Mestre, nosso modelo e guia, quem
nos ensinou a lição da entrega ao trabalho e da abnegação em favor do próximo.
Seu exemplo permanece vivo e latente em
personalidades como as deles.
Por fim, o mês de abril também nos reserva o encontro com Divaldo Franco, que
estará em Santa Catarina e tem presença confirmada em Balneário Camboriú e
Itajaí. Será uma oportunidade ímpar de
ouvir o grande médium e orador espírita,
apóstolo da divulgação do Espiritismo,
que trará à nossa cidade, mais uma vez, o
evento Você e a Paz _ uma mensagem de
paz e fraternidade para todas as pessoas,
de todas as religiões.
Em comum, os grandes nomes que citamos neste editorial têm a entrega à missão
recebida. Fizeram sua parte na obra divina,
relembrando a frase do Espírito de Verdade
com que abrimos este texto. Que sejamos,
também nós, capazes de realizar nossas tarefas, ainda que pequeninas _ mas também
missões importantes para nossas jornadas
_ por amor ao bem.

ACONTECIMENTOS MOVIMENTO VOCÊ E A PAZ VOLTA
ESPÍRITAS DE
A BALNEÁRIO DIA 15 DE ABRIL
ABRIL

INSTITUTO BRASILEIRO
DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

EXPOSITOR
CLAUDIA FIGUEIREDO
FERNANDA ROSA
FABIO IOP
ALEXANDRE ESÓTICO
PAULO HENRIQUE CHIESORIN
IZOLEMA ATOLINI
CRISTANTO RIBEIRO
LUIZ MIILER
LUIZ MIILER
FRANCISCO REGIS
ANDRIETTA VIVIANI
ANTONIO MORIS CURY
EDUARDO BERTOLINI
JAIME NUNES
JAIME NUNES
ROSMARY SCHWALB
AGNES ARLOW
ALEXANDRE ESÓTICO
ADILSON A . SIMAS
ADILSON A . SIMAS
ADILSON A . SIMAS
PAULO HENRIQUE CHIESORIN
NILZA PEREIRA
ADILSON A . SIMAS

R. Idalina Pereira dos Santos, 67
Agronômica, Florianópolis (SC) F: (48) 3028-0528

22/04/1904 - Desencarna Florence Cook, médium,
por intermédio da qual o Espírito Katie King se materializava, dando ensejo ao cientista William Crookes
estudar o fenômeno com detalhes.
02/04/1910 - Nasce em Pedro Leopoldo, no Estado de
Minas Gerais, o médium Francisco Cândido Xavier.
04/04/1919 - Desencarne de William Crookes, pesquisador espírita e membro da Academia de Ciências
de Londres. Seu livro, Fatos Espíritas, é publicado pela
Federação Espírita Brasileira.
23/04/1923 - Desencarna a médium Anna Prado.
O escritor espírita Raymundo Nogueira de Faria, no
seu livro O Trabalho dos Mortos, editado pela FEB,
detalha os fenômenos de efeitos físicos nos quais
Anna Prado era o agente mediúnico.
12/04/1927 - Desencarna o Filósofo da Doutrina
Espírita, o francês Léon Denis. A Federação Espírita
Brasileira publica várias de suas obras, entre as quais:
Depois da Morte; O Problema do Ser, do Destino e
da Dor; Cristianismo e Espiritismo; No Invisível; O
Porquê da Vida; O Grande Enigma.
18/04/1957 - Surge o primeiro selo espírita do mundo,
no Brasil, comemorando o centenário do aparecimento de O Livro dos Espíritos.
18/04/1997 - Pela primeira vez é o Dia dos Espíritas,
graças à Lei 9.471, de 27 de dezembro de 1996, projeto
de lei do Deputado Alberto Calvo.

Gustavo Petry

D

ivaldo Pereira Franco está de volta
a Balneário Camboriú no dia 15 de
abril de 2018 (domingo) para mais uma edição do Movimento Você e a Paz. O evento
será realizado novamente nas areias da Praia
Central. Esta será a 6ª vez que o movimento
passa pelo Estado, e será realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com
apoio da Federação Espírita Catarinense
(FEC).
A proposta tem como objetivo principal
desenvolver a cultura de paz no ser humano através de valores como tolerância,
respeito e amor. As atividades são voltadas
a toda a comunidade, não somente aos
espíritas e simpatizantes. Vale destacar
que em quase todas as edições a programação incluiu representantes de diversas
religiões, sempre com o objetivo de refletir
sobre a paz que vem do íntimo de cada um
de nós e sobre a necessidade de combater a
violência somente através da não-violência.
A violência, como Divaldo Franco destaca em todas as ocasiões, é uma doença,
e tal como as doenças do corpo, deve ser
tratada com atenção. A mensagem deixada
por Divaldo é de que a vida é aquilo que o
indivíduo faz dela, seja através de atos ou
através de pensamentos. Assim, qualquer
pessoa só deve fazer ao outro aquilo que
gostaria que fosse feito a si mesmo.
Nas palestras, Divaldo costuma presentear o público com histórias e mensagens
de amor e harmonia, emocionando a todos
com a proposta de superar o cenário da
violência e da agressividade, ainda tão
presente e enraizado em nossa sociedade

contemporânea ou nos nossos círculos
mais próximos.
A passagem por Santa Catarina neste ano
será especial, já que em 2018 o Movimento
Você e a Paz completa 20 anos.
Em sua última edição realizada em Balneário Camboriú, o evento reuniu mais de
4 mil pessoas. E assim como foi em todos
os anos, a participação em 2018 também
será inteiramente gratuita.

2018
Conhecendo o Movimento
O Movimento Você e a Paz é uma atividade
sem caráter religioso ou político, idealizada
por Divaldo Pereira Franco. A campanha
teve início no ano de 1998, na Mansão do
Caminho, em Salvador (BA), e hoje é realizada em diversas cidades brasileiras.
Além do Brasil, cerca de 60 países já receberam edições do evento, como França,
Inglaterra, Áustria, Suíça, Portugal, Colômbia, Paraguai e Estados Unidos. Por duas
vezes, o movimento foi apresentado na sede
da Organização das Nações Unidas (ONU),
em Nova Iorque (EUA).
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BEZERRA DE MENEZES:
O APÓSTOLO DA UNIÃO

Alexandre Esótico

B

ezerra de Menezes, o Espírito, cujo compromisso com Jesus, com o Espiritismo e
com o Brasil está documentado antes mesmo de
sua vinda ao corpo físico para auxiliar Ismael a
implantar e consolidar a doutrina de Amor na
pátria do Cruzeiro.
No livro Brasil, coração do mundo, pátria do
Evangelho, há um capítulo de nome BEZERRA
DE MENEZES e conta o que Ismael, disse a este
abnegado espírito e que colocamos abaixo:
“Houve na alocução de Ismael uma breve
pausa. Depois, encaminhando-se para um dos
dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim:
–Descerás às lutas terrestres com o objetivo de
concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos
esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de
que possamos criar o nosso núcleo de atividades
espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos
teus olhos a delicadeza dessa missão; mas, com
a plena observância do código de Jesus e com a
nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os
obstáculos, à força de perseverança e de humildade,
consolidando os primórdios de nossa obra, que é a
de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a
luta vai ser grande, considera que não será menor
a compensação do Senhor, que é o caminho, a
verdade e a vida. (...)
Nascia então, no dia 29 de agosto de 1831, em
Riacho do Sangue, no Estado do Ceará, Adolfo
Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael,
que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão.”
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Após concluir os estudos básicos, sai de sua
cidade natal para o Rio de Janeiro, que era a
capital do Império em 1851, para cursar a faculdade de Medicina.
Mesmo com grandes dificuldades para custear
seus estudos doutorou-se em Medicina no ano
de 1856. Em 1858 entra para o Exército como
cirurgião-tenente. Desde o início da prática da
medicina demonstra o seu grande coração em
favor de todos, mas principalmente àqueles que
não podiam custear seus tratamentos.
Fora presidente da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, cargo que corresponde hoje ao
prefeito, da mais importante cidade do Império,
já que era a Capital.
Sua conduta exemplar, sua retidão, suas habilidades como administrador e a vivência na
medicina em busca daqueles que mais precisavam formaram a base daquele que seria um
dos maiores nomes do Espiritismo no Brasil e
no mundo.
No dia 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de
idade, o médico dos pobres perante um grande
público no salão da guarda velha, justifica a
opção por abraçar os princípios da doutrina
consoladora.
Desde então, Bezerra passa a ser o grande catalisador do movimento Espírita. Deixou várias
obras sob o pseudônimo de Max, e foi construtor do movimento Espírita inicial, pautado
nos ensinos dos Espíritos e Evangelho de Jesus.
Esse incansável trabalhador retornou para
a pátria Espiritual no dia 11 de abril de 1900.
Conforme relata Divaldo Franco, fora recebido na espiritualidade com hosanas e graças.
Falanges de Espíritos vieram agradecer todo
o trabalho deste benfeitor, que não se encerra
por aí. Mesmo com Maria, tendo concedido
a esse trabalhador o direito de buscar esferas
mais sublimes da vida, ele responde:
Enquanto na Terra existir um único irmão em
dor e sofrimento, eu solicito a devida permissão
de continuar meu trabalho, em nome de nosso
Senhor Jesus Cristo.
E vemos, ainda hoje, Bezerra nos deixando
mensagens e nos incentivando principalmente
a nos unirmos. A unificação do movimento é
um ponto chave para esse Espírito: O serviço
de unificação em nossas fileiras é urgente mas
não apressado. Uma afirmativa parece destruir a
outra. Mas não é assim. É urgente porque define
o objetivo a que devemos todos visar; mas não
apressado, porquanto não nos compete violentar
consciência alguma...

SAIBA MAIS

O LIVRO DOS ESPÍRITOS:
BASE DA DOUTRINA
ESPÍRITA

N

o dia 18 de abril, 161 anos atrás, o
professor Hippolyte León Denizard
Rivail lançava em Paris, sob o pseudônimo
de Allan Kardec, a obra que seria a base da
Doutrina Espírita. O Livro dos Espíritos é
assim conhecido não apenas por ter sido a
primeira de uma série de publicações que
Kardec faria sob a inspiração e a direção da
Espiritualidade, mas também porque, a partir
dele, surgiram as outras quatro obras que
compõem o Pentateuco _ os fundamentos
do Espiritismo.
Organizado didaticamente em perguntas e
respostas, obtidas através de diferentes médiuns, o Livro dos Espíritos tinha 501 questões em sua primeira edição. O Espírito de
Verdade, que orientou a obra, avisou a Kardec
que nem tudo poderia vir à tona naquele
momento. A partir da segunda publicação,
em 1860, a obra, revista e ampliada, passa a
ter 1019 perguntas e respostas.
O Livro dos Espíritos é dividido em quatro
partes. A primeira trata das causas primárias:
Deus, a criação, Espírito e matéria _ os elementos fundamentais do Universo. Os conceitos apresentados nessas questões seriam,
mais tarde, ampliados na obra A Gênese,
publicada em janeiro de 1868.
A segunda parte fala do mundo dos Espíritos. É nesse trecho que a Espiritualidade
esclarece sobre o que é o Espírito, qual a finalidade de sua existência, e as relações que
mantém com o mundo material. Questões
que serão aprofundadas no Livro dos Médiuns, de 1861.
O próximo trecho do Livro dos Espíritos trata das Leis Morais, uma introdução ao Evangelho Segundo o Espiritismo, publicado pela
primeira vez em 1864. É nessa parte da obra
basilar da Doutrina Espírita que se tratará das
regras de conduta, da moral e do progresso da
humanidade. O Livro dos Espíritos traz, por
fim, as esperanças e consolações em sua quarta
parte. Informa sobre o futuro dos Espíritos, as
penas e recompensas que terá de acordo com
suas experiências. O trecho que fecha a obra é
ampliado no livro O Céu e o Inferno, lançado
em agosto de 1865, que trata da Justiça Divina
Segundo o Espiritismo.
É por isso que a primeira obra da codificação espírita é de leitura obrigatória para
conhecer as bases da Doutrina. E seu estudo,
necessário para bem compreendê-las.

O ESPIRITISMO À LUZ DO EVANGELHO
Fabio Iop

A

llan Kardec compõe em O Livro dos
Espíritos toda a filosofia do Espiritismo,
bem como as consequências morais que dela
dimanam. Contém nele, a doutrina completa. Todavia, é da terceira parte da Obra, que
compreende da descrição e explicação das Leis
Morais, do capítulo 1 ao 12 respectivamente,
que ele elaborou, posteriormente, a terceira
Obra da codificação Espírita, O Evangelho
Segundo o Espiritismo, que se ocupou integralmente do ensino moral.
Em verdade, o codificador não buscou construir uma Obra que assemelhasse, em qualquer
um de seus pontos, a ideia de estabelecer um
livro religioso ou a versão bíblica do Espiritismo. Mas sim, através de uma ordem didática,
metódica e lógica, apresenta inúmeras passagens do Novo Testamento, e algumas do Velho
Testamento, utilizando-se da famosa tradução
francesa de Lemaistre de Sacy (1613-1684) e
recorrendo sempre que necessário as fontes
gregas e hebraicas, em cada uma delas, a sua

interpretação a luz do Espiritismo, demonstrando o verdadeiro significado por de trás das
simbologias, das metáforas e das parábolas.
Assim, lança o codificador, na Paris de abril
de 1864, Imitação do Evangelho Segundo o
Espiritismo, nome este que mais tarde, revisado por ele Allan Kardec sob observações
do editor e amigo Didier, é alterado para O
Evangelho Segundo o Espiritismo. Fato esse,
inegável, de que Kardec, recebia com zelo as
observações e sugestões sobre o seu trabalho,
demonstrando que de fato era o bom senso
encarnado, como o definiria mais tarde Camille Flammarion.
Esta é obra de considerável influência social, que haurirá num futuro breve, todas as
instruções excelentes para edificação de uma
sociedade mais justa e fraterna. (Caro leitor,
as informações espirituais que envolvem a
elaboração desta Obra estão descritas e apresentadas na edição de janeiro de 2018 do Essência Divina).
Concomitante a isso, no ano de 1865, em 17
de setembro, acontecia no Brasil a primeira

seção de Espiritismo coordenada por Teles de
Menezes no recém fundado Grupo Familiar
do Espiritismo, em Salvador. Sendo, somente
no ano de 1876 que os espíritas brasileiros não
familiarizados com a língua francesa puderam
ler a Obra traduzida para o português, então
realizada por Joaquim Carlos Travassos que
adotou o pseudônimo Fortúnio, este que fora
médico, mas também senador da República.
Mantinha contato com Pierre-Gaëtan Leymarie em Paris. No ano anterior, 1875, traduziu
O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns
e O Céu e o Inferno.
Recebemos, deste modo, nós brasileiros e
toda a humanidade, as explicações à luz da
imortalidade, longe de simbolismos ou estruturas metafóricas, de como reestruturar nosso
caminho e regenerar a nossa alma, nos fazendo
uso da maior expressão moral que pisou na
Terra, Jesus Cristo, utilizando da Sua vida a
orientação segura e infalível de Guia e Modelo.
Um roteiro seguro capaz de transformar
vidas, germinando sentido e objetivo para cada
uma das experiências do cotidiano.

CHICO XAVIER, VIDA E VIVÊNCIA ESPÍRITA

Adilson A. Simas

Q

uando somos convidados a escrever algo
sobre um Espírito elevado, que transitou
na Terra, trazendo a mensagem de fraternidade
e caridade que todos necessitamos exercer, o
desafio se torna ainda maior quando se trata de
Francisco Cândido Xavier, que não foi só um
excelente médium, mas uma fonte de inspiração
para todos nós, que ainda não entendemos e
praticamos o Evangelho de Jesus.
Chico Xavier continua a inspirar muitos
dos que entram em contato com sua obra, em
que ele mesmo afirmava que era da Autoria
dos Mensageiros Elevados, e mesmo após sua

desencarnação, o conteúdo das mensagens
e ensinamentos deixados por ele é extremamente vasto e repleto
de palavras de alento,
amor e compaixão com
o próximo, que se aceitos com o coração, nos
leva a compreender a
paz e a humanidade.
Chico Xavier, por
seu exemplo pessoal, ensinou que na nossa
história, o amor ao próximo sempre será uma
das maiores virtudes, constituindo-se um dos
seus mais altos ensinamentos. É a caridade,
pois se constitui a mais forte representação da
evolução espiritual, confirmando o legado de
Jesus, de amar ao outro como a nós mesmos.
Foram tantas as mensagens e informações
dos Irmãos desencarnados, expostas de forma
tão humilde e verdadeira por Chico, que quando transmitia o perdão como uma das mais
importantes virtudes que devermos possuir,
advertiu que se não nos livrarmos dos erros
e rancores, que nos mantém ainda em uma
corrente que nos prende à magoa, impede a

nossa evolução moral.
Assim, o espiritismo vivenciado e pregado
por ele era um conceito de altruísmo e oposto
a todo e qualquer materialismo; e totalmente
diferente da maioria das outras crenças, comprovando a comunicação entre os mundos físico
e espiritual, e desde os dezessete anos quando
aderiu a doutrina Espírita, essa afinidade lhe
permitiu ser o intermediário de Espíritos Superiores do Plano Espiritual, como seu mentor
Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes e
tantos outros, que vieram aquecer nossos corações com a fé raciocinada, onde se confirma a
igualdade da criação para todos os Espíritos, de
modo que todos nós somos iguais e possuímos
o livre-arbítrio de escolher o caminho para o
bem ou para o mal.
Chico Xavier foi um dos grandes responsáveis
pela disseminação da doutrina espírita pelo
país e muito de seu reconhecimento se deu
pelo modo como conciliou seus ensinamentos
com outras crenças, de modo a não entrar em
conflitos, atraindo uma multidão de pessoas
interessadas em seus ensinamentos e em sua
faculdade mediúnica, principalmente o consolo
misericordioso através das cartas dos filhos
desencarnados.
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INFÂNCIA, JUVENTUDE E FAMÍLIA

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT
EVANGELIZAÇÃO NO NEES:
FOCO TAMBÉM NAS CRIANÇAS

DIJE E GRUPO DE
PAIS DA JUVENTUDE

O

Equipe Coordenação da Família Casa de Jesus presente no Encontro Estadual Área da Família da FEC

ENCONTRO ESTADUAL
DA ÁREA DA FAMÍLIA
N

o final de semana de 24-25 de março
realizou-se em Florianópolis o Encontro
Estadual da Área da Família, patrocinado pela
FEC. O encontro foi coordenado por Marco
Leite, diretor nacional da área da família da FEB.
A FEB reconhecendo a importância do atendimento a família neste momento de transição
planetária trabalha na estruturação de diretrizes
do trabalho junto aos centros espíritas.
Marco nos trouxe objetivos e princípios norteadores para a estruturação de um departamento
ou coordenação da família. Abaixo compartilhamos alguns deles:
-Propiciar um espaço de acolhimento, amparo,
esclarecimento e consolo às famílias no centro
espírita, visando o atendimento integral e efetivo
da criança ao idoso, a luz da Doutrina Espírita
e do Evangelho de Jesus Cristo;
-O centro espírita deve ser para as famílias
um santuário de renovação mental e espiritual
composto por espaços de acolhimento, consolo,
esclarecimento e orientação e em convivência
intima com a Doutrina Espírita e com os ensinamentos de Jesus Cristo;
-Concepção de família como núcleo educador
de maior importância no organismo social, onde
há o reencontro de espíritos em novas experiências corpóreas para os reajustes necessários a
caminhada evolutiva;
-Em seu amplo aspecto, a família deve ser
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compreendida em sua diversidade sócio-economico-cultural-espiritual, bem como em suas
diferentes configurações atuais, sendo acolhida e
amparada pelo centro espírita em suas necessidades materiais, físicas, emocionais e espirituais;
-As atividades desenvolvidas com a família
devem estar integradas com as demais atividades
do centro espírita, viabilizando o atendimento
integral às necessidades dos membros, além de
possibilitar mais oportunidades de convivência,
integração ao ambiente espírita;
-A família deve ser sensibilizada para estar
comprometida com as atividades da infância e
juventude no centro espírita, participando com
sugestões, projetos e ações que visem o bem-estar
e a educação espiritual da criança e do jovem;
O grupo da Casa de Jesus se dividiu nas diversas oficinas, onde pode compartilhar a experiência da Coordenação da Família da Casa de
Jesus e aprender com experiências levadas por
outras casas de nosso estado.
Constatamos que o trabalho desenvolvido
pela nossa casa desde 2015 está alinhado com
as diretrizes da FEB. Do encontro saímos reanimados e com uma agenda de trabalho clara para
a melhora permanente do trabalho.
Aqueles que partilham do interesse pelos estudos e auxílio as famílias podem procurar a
coordenação da casa para se inserirem em algum
grupo de estudo específico.

DIJE da Casa de Jesus implementou em 2017 o programa da
Evangelização da Família: Um grupo
de estudo semanal para os pais que trazem seus filhos na evangelização aos
domingos pela manhã. Assim, pais e
filhos recebem o conteúdo doutrinário
pertinente a suas fases e aspirações.
Esta iniciativa foi muito bem recebida
pelos pais e responsáveis, que entenderam a importância do estudo e troca
de experiências como apoio para os
desafios da maternidade / paternidade
consciente.
Procurando estender este programa
para os pais da juventude que frequenta
a evangelização aos sábados, estamos
programando inicialmente encontros
mensais, além de colocar a disposição
dos pais o livro Adolescência e Vida para
circulação no grupo. De acordo com a
acolhida e participação dos pais planejamos ampliar a frequências desses encontros para que passem a ser semanais.

Enquanto as mães são atendidas, assistem aos cursos ou às palestras públicas, os
filhos participam da evangelização promovida pelos voluntários da Casa de Jesus
Reportagem: Marcia Paranhos

A

uxiliar famílias carentes sem evangelizar seria um trabalho incompleto. É o que afirmam os trabalhadores que
atuam na Casa de Jesus e do Nees - Núcleo Espírita Erna Schimdt -, localizado no
bairro Conde Vila Verde, em Camboriú.
O atendimento é feito através de incansáveis voluntárias, preocupadas em proporcionar às crianças momentos enriquecedores, enquanto as mães participam de cursos
e palestras doutrinárias que acontecem em
vários dias da semana.
Segundo Silvania da Conceição Picchetti
Bertolini - Diretora do DIJE - Departamen-

to da Infância e Juventude a Evangelização é a educação dos sentimentos. “É por
meio do DIJE - Departamento da Infância
e Juventude, que buscamos aprimorar a
cada dia a metodologia de ensino, com as
aulas atraentes e dinâmicas, reforçando a
presença do Mestre Jesus como Irmão mais
velho e amigo”, reforça.
Metodologia leve e descontraída
A aula é é desenvolvida de acordo com
um documento elaborado pela FEB - Federação Espírita Brasileira: Orientação à
Ação Evangelizadora Espírita da Infância:
Subsídios e Diretrizes. Além disso o con-

teúdo é passado por meio de músicas e
teatro, o que facilita a fixação do conteúdo das aulas que têm sempre presente o
Evangelho de Jesus.
As crianças recebem o conteúdo três vezes
por semana com um total de 7 horas e meia
de aula para alunos de dois a oito anos.
Silvania explica que a continuidade dos
ensinamentos deve ocorrer em casa com
os pais. Para que isso seja possível, é importante que eles participem das palestras doutrinárias aos domingos, realizem o
evangelho no lar e conversem com os filhos
sobre as aulas recebidas no Nees. “Debater
os ensinamentos na prática, colocando-os
no dia a dia das famílias”, afirma.

Importante! A Casa de Jesus

convida todos a
participarem das nossas campanhas permanentes!
Campanha do Alimento:
Contribua com alimentos não
perecíveis para as famílias
assistidas pela Casa de Jesus.
Móveis e Utensílios:
A Casa de Jesus recebe móveis e
utensílios em bom estado para o
bazar comunitário do NEES.
Informações: 3360-7708 ou na recepção

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

Rua Amor Perfeito, nº 230,
Conde Vila Verde - Camboriú
-----------------------Doutrinas e passes:
Quarta às 14h
Domingo às 15h (sem passe)

FAMÍLIA: UM LUGAR
FEITO PARA MIM

Atendimento fraterno:
Quarta às 14h30
Quinta às 14h30
Evangelização infantojuvenil:
Quarta às 14h (3 a 7 anos)
Quinta às 14h (3 a 7 anos)
Domingo às 15h (3 a 18 anos)

Atendimento a gestantes:
Quarta às 14h
Cursos artesanais:
Quinta às 14h
Bazar de roupas usadas:
2º sábado do mês das 9 às 11h
ATENDIMENTO MÉDICO:

Odontologia:
Segunda e sexta às 19h
Última quarta do mês às 14h
Pediatria:
Sexta às 19h
Homeopatia:
Última quarta do mês às 14h

DIA

HORA

01/04 DOMINGO

15:00

PARÁBOLA DAS OVELHAS E DOS CABRITOS

PALESTRAS DO NEES - ABRIL 2018

ROGÉRIO ROSSOL

EXPOSITOR

04/04 QUARTA

14:00

PARÁBOLA DO JOIO E DO TRIGO

PAULO H. CHIESORIN

05/04 QUINTA

14:00

REENCARNAÇÃO

LORENI OLIVEIRA NETO

08/04 DOMINGO

15:00

PARÁBOLA DO FARISEU E DO PUBLICANO

CLÁUDIO M. DE SOUZA

11/04 QUARTA

14:00

EVANGELIZAÇÃO

SILVANIA P. BERTOLINI

12/04 QUINTA

14:00

ENSINAMENTOS DE JESUS

AGNES GEISER ARLOW

15/04 DOMINGO

15:00

PARÁBOLA DOS DOIS FILHOS

FABIANA VENI TOBIAS

18/04 QUARTA

14:00

DESPERTAR VIRTUDES

CIMARA T. SARTORI

19/04 QUINTA

14:00

DOUTRINA ESPÍRITA

ROSMARY C. SCHWALB

22/04 DOMINGO

15:00

PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO

VERA LUCIA FACHINELLI

25/04 QUARTA

14:00

AMOR RESPEITO

JAIME NUNES

26/04 QUINTA

14:00

DISTANCIAS EMOCIONAIS

RÔ PACHECO

29/04 DOMINGO

15:00

PARÁBOLA DA OVELHA PERDIDA

ROGÉRIO ROSSOL
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